THẺ ĐIỂM QUẢN TRỊ CÔNG TY KHU VỰC ASEAN 2019
DANH SÁCH CÁC CÂU HỎI CÓ THỂ CẢI THIỆN TRONG NGẮN HẠN

Việc thực
Công ty có Chính sách Việc thực
hiện được
chính sách được thực hiện được
công bố
Tình hình
này
hiện
công bố
bằng tiếng
tuân thủ
(Đánh dấu ✓ (Đánh dấu ✓ (Đánh dấu ✓
Anh
hiện hành
nếu Có)
nếu Có)
nếu Có)
(Đánh dấu ✓
nếu Có)
A

Quyền của cổ đông

A.3.1

Cổ đông có cơ hội, thể hiện bởi nội dung trên
chương trình nghị sự, thông qua thù lao (phí, thù
lao, các hình thức quyền lợi hiện vật hoặc các bổng
lộc khác) hoặc mọi khoản tăng thù lao cho thành
viên/uỷ viên Hội đồng Quản trị không điều hành?

A.3.3

Công ty có cho phép cổ đông bầu chọn từng thành
viên/ủy viên Hội đồng Quản trị?

A.3.4

Công ty có công bố thủ tục biểu quyết được sử
dụng trước khi đại hội tiến hành?

A.3.5

Biên bản họp ĐHĐCĐ mới nhất có ghi nhận rằng cổ
đông có cơ hội đặt câu hỏi và câu hỏi cùng câu trả
lời có được ghi nhận?

A.3.6

Công ty có công bố kết quả bầu chọn bao gồm số
phiếu thông qua, phản đối, và phiếu trống cho mỗi
nội dung dự thảo lấy ý kiến của ĐHĐCĐ gần nhất?

A.3.7

Công ty có công bố danh sách thành viên HĐQT
tham dự ĐHĐCĐ gần nhất?

A.3.8

Công ty có công bố rằng tất cả thành viên HĐQT và
TGD/Giám đốc Điều hành (nếu TGD/Giám đốc Điều
hành không phải là thành viên HĐQT) có tham dự
ĐHĐCĐ gần nhất?

A.3.9

Công ty có cho phép biểu quyết vắng mặt?

A.3.10

Công ty sử dụng hình thức biểu quyết căn cứ theo
số phiếu biểu quyết của cổ đông (không phải bằng
cách giơ tay) đối với mọi nghị quyết tại ĐHĐCĐ mới
nhất?

A.3.11

Công ty có công bố việc đã bổ nhiệm một bên độc
lập (kiểm tra, giám sát viên) tham gia ban kiểm phiếu
để đếm và/hoặc thẩm định phiếu bầu tại ĐHĐCĐ?

A.3.12

Công ty có công bố công khai vào ngày làm việc tiếp
theo kết quả biểu quyết đối với tất cả nghị quyết
trong ĐHĐCĐ gần nhất?

A.3.13

Công ty có thông báo ĐHĐCĐ và ĐHCĐ bất thường
trước tối thiểu 21 ngày?

A.3.14

Công ty có cung cấp cơ sở, thông tin và giải trình
cho mỗi mục trong dự thảo nghị quyết cần được cổ
đông thông qua trong thông báo về ĐHĐCĐ/ tài liệu
ĐHĐCĐ/Dự thảo và/hoặc các báo cáo đính kèm?
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Việc thực
Công ty có Chính sách Việc thực
hiện được
chính sách được thực hiện được
công bố
Tình hình
này
hiện
công bố
bằng tiếng
tuân thủ
(Đánh dấu ✓ (Đánh dấu ✓ (Đánh dấu ✓
Anh
hiện hành
nếu Có)
nếu Có)
nếu Có)
(Đánh dấu ✓
nếu Có)
A.3.15

Cổ đông có được cho cơ hội để đóng góp (các) vấn
đề thảo luận vào trong chương trình nghị sự của
ĐHĐCĐ?

A.5.1

Công ty có công bố công khai chính sách/thực hành
nhằm khuyến khích tham gia của cổ đông bên ngoài
khuôn khổ ĐHĐCĐ?

B

Đối xử bình đẳng với cổ đông

B.1.1

Mỗi cổ phiếu phổ thông của công ty có một phiếu
biểu quyết?

B.1.2

Trong trường hợp công ty có nhiều hơn một loại cổ
phiếu, công ty có công bố số phiếu biểu quyết gắn
với mỗi loại cổ phiếu (vd: thông qua trang thông tin
điện tử/báo cáo/sở giao dịch chứng khoán/trang
thông tin điện tử của cơ quan quản lý)?

B.2.1

Mỗi nghị quyết trong ĐHĐCĐ gần nhất chỉ liên quan
đến một nội dung của dự thảo nghị quyết, nghĩa là
không gộp nhiều nội dung vào trong cùng một nghị
quyết?

B.2.2

Thông báo và tài liệu ĐHĐCĐ gần nhất có được
dịch đầy đủ sang tiếng Anh và công bố vào cùng
ngày với tài liệu theo ngôn ngữ địa phương?

B.2.3

Có cung cấp tiểu sử của thành viên/ủy viên HĐQT
sẽ được bầu chọn/bầu chọn lại (tối thiểu là tuổi, trình
độ đào tạo, chuyên môn, ngày bổ nhiệm đầu tiên,
kinh nghiệm, và vị trí thành viên HĐQT đang tại vị
trong các công ty niêm yết khác)?

B.2.4

Kiểm toán viên/công ty kiểm toán chuẩn bị được bầu
chọn/bầu chọn lại có được xác định rõ ràng?

B.2.5

Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ được cung cấp dễ
dàng?

B.3.2

Thành viên HĐQT có được yêu cầu phải báo cáo
giao dịch cổ phiếu công ty trong vòng 3 ngày làm
việc?

B.5.2

Trong trường hợp cần có phê duyệt của cổ đông
thông qua các giao dịch các bên liên quan, việc biểu
quyết phê duyệt phải được biểu quyết bởi các cổ
đông không liên quan lợi ích.

C

Vai trò của các bên có quyền lợi liên quan

C.1.1

Công bố chính sách và các thực hành nhằm bảo vệ
quyền lợi khách hàng?

C.1.2

Công bố chính sách và các thực hành, qui trình và
thủ tục lựa chọn nhà cung cấp/nhà thầu?
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Việc thực
Công ty có Chính sách Việc thực
hiện được
chính sách được thực hiện được
công bố
Tình hình
này
hiện
công bố
bằng tiếng
tuân thủ
(Đánh dấu ✓ (Đánh dấu ✓ (Đánh dấu ✓
Anh
hiện hành
nếu Có)
nếu Có)
nếu Có)
(Đánh dấu ✓
nếu Có)

C.1.3

Công bố chính sách và các thực hành, mô tả nỗ lực
của công ty nhằm bảo đảm chuỗi giá trị của công ty
thân thiện với môi trường hoặc phù hợp với việc
thúc đẩy phát triển bền vững ?

C.1.4

Công bố chính sách và các thực hành, mô tả nỗ lực
của công ty trong việc tương tác với cộng đồng nơi
công ty hoạt động?

C.1.5

Công bố chính sách và các thực hành phòng chống
tham nhũng của công ty?

C.1.6

Công bố chính sách và các thực hành, mô tả cách
thức bảo vệ quyền lợi của chủ nợ?

C.1.7

Công ty có viết báo cáo/nội dung riêng mô tả các nỗ
lực về các vấn đề về môi trường/kinh tế và xã hội?

C.2.1

Công ty có cung cấp thông tin liên hệ trên website
của công ty hay Báo cáo Thường niên để các bên
có quyền lợi liên quan (vd: khách hàng, nhà cung
cấp, công chúng...) có thể sử dụng để lên tiếng về lo
ngại và/hoặc khiếu kiện về những vi phạm có thể xảy
ra đối với quyền lợi của họ?

C.3.1

Công ty có công bố rõ ràng chính sách và thực
hành, nỗ lực về sức khỏe, an toàn, và phúc lợi cho
nhân viên?

C.3.2

Công ty có công bố rõ ràng chính sách và thực
hành, nỗ lực về các chương trình đào tạo và phát
triển cho nhân viên?

C.3.3

Công ty có chính sách khen thưởng gắn với hiệu
quả hoạt động của công ty trong dài hạn hơn là
trong ngắn hạn?

D

Công bố thông tin và minh bạch

D.1.1

Thông tin về cổ đông có tiết lộ danh tính của các chủ
sở hữu nắm giữ 5% cổ phần trở lên?

D.1.5

Công ty có công bố chi tiết về công ty mẹ, công ty
con, công ty liên kết, công ty liên doanh và doanh
nghiệp/công ty có mục đích đặc biệt (SPE)/ (SPV)?

D.2.1

Mục tiêu của công ty

D.2.2

Chỉ số hiệu quả tài chính

D.2.3

Chỉ số hiệu quả phi tài chính
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Việc thực
Công ty có Chính sách Việc thực
hiện được
chính sách được thực hiện được
công bố
Tình hình
này
hiện
công bố
bằng tiếng
tuân thủ
(Đánh dấu ✓ (Đánh dấu ✓ (Đánh dấu ✓
Anh
hiện hành
nếu Có)
nếu Có)
nếu Có)
(Đánh dấu ✓
nếu Có)
D.2.4

Chính sách cổ tức

D.2.5

Chi tiết tiểu sử (tối thiểu tuổi, trình độ đào tạo,
chuyên môn, ngày đầu bổ nhiệm, kinh nghiệm phù
hợp, và vị trí thành viên HĐQT nào khác đang nắm
giữ tại các công ty niêm yết) của thành viên HĐQT

D.2.6

Chi tiết về tham gia của mỗi thành viên HĐQT trong
các cuộc họp HĐQT đã thực hiện trong năm

D.2.7

Tổng thù lao của mỗi thành viên HĐQT

D.2.8

Báo cáo thường niên có công bố phát biểu, tuyên bố
khẳng định sự tuân thủ đầy đủ của công ty với quy
tắc quản trị công ty và trong trường hợp có tình
trạng không tuân thủ, có xác định rõ và giải thích lý
do cho mỗi vấn đề đó không?

D.3.2

Công ty có công bố tên của bên liên quan, mối quan
hệ, bản chất và giá trị cho mỗi GDBLQ trọng
yếu/quan trọng?

D.4.1

Công ty có công bố giao dịch cổ phiếu của công ty
do người người nội bộ của công ty thực hiện?

D.5.1

Phí kiểm toán và phi kiếm toán có được công bố
công khai?

D.5.2

Phí dịch vụ phi kiểm toán có cao hơn phí dịch vụ
kiểm toán?

D.6.1

Báo cáo quý

D.6.2

Trang thông tin điện tử của công ty

D.6.3

Đánh giá của chuyên gia phân tích

D.6.4

Thông tin trên phương tiện truyền thông/họp báo

D.7.1

Báo cáo tài chính năm đã kiểm toán có được công
bố công khai trong vòng 120 ngày kể từ thời điểm
kết thúc năm tài chính?

D.7.2

Báo cáo thường niên có được công bố công khai
trong vòng 120 ngày kể từ thời điểm kết thúc năm tài
chính?
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Việc thực
Công ty có Chính sách Việc thực
hiện được
chính sách được thực hiện được
công bố
Tình hình
này
hiện
công bố
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D.7.3

Sự trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính năm
có được thành viên HĐQT và/hoặc thành viên điều
hành có thẩm quyền của công ty khẳng định?

D.8.1

Báo cáo Tài chính (quí gần nhất)

D.8.2

Tài liệu của chuyên gia phân tích và cơ quan truyền
thông

D.8.3

Báo cáo thường niên có thể được tải về

D.8.4

Thông báo và tài liệu họp ĐHĐCĐ và/hoặc ĐHCĐ
bất thường

D.8.5

Biên bản họp ĐHĐCĐ và/hoặc ĐHCĐ bất thường

D.8.6

Điều lệ công ty có thể được tải về

D.9.1

Công ty có công bố thông tin liên hệ (vd: số điện
thoại, fax, và email) của cán bộ/bộ phận chịu trách
nhiệm về quan hệ nhà đầu tư?

E

Trách nhiệm của hội đồng quản trị

E.1.1

Công ty có công bố qui chế quản trị công ty / điều lệ
hoạt động của HĐQT?

E.1.2

Các loại quyết định phải có phê duyệt của thành viên
HĐQT có được công bố công khai?

E.1.3

Vai trò và trách nhiệm của thành viên HĐQT có
được quy định và công bố rõ ràng?

E.1.4

Công ty có công bố tầm nhìn và sứ mệnh được xem
xét, cập nhật?

E.1.5

Thành viên HĐQT có đóng vai trò lãnh đạo trong
quá trình xây dựng/theo dõi chiến lược của công ty ít
nhất một năm?

E.1.6

Thành viên HĐQT có quy trình xem xét, giám sát,
theo dõi việc thực hiện chiến lược của công ty?

E.2.1

Chi tiết của Bộ Quy tắc Đạo đức hoặc Ứng xử có
được công bố công khai?
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Việc thực
Công ty có Chính sách Việc thực
hiện được
chính sách được thực hiện được
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Tình hình
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E.2.2

Công ty có công bố về việc tất cả thành viên HĐQT,
lãnh đạo cấp cao và nhân viên phải tuân thủ bộ quy
tắc?

E.2.3

Công ty có công bố cách thực hiện và giám sát việc
tuân thủ Bộ Quy tắc Đạo đức hoặc Ứng xử?

E.3.1

Họp HĐQT có được lập kế hoạch trước khi bắt đầu
năm tài chính?

E.3.2

Thành viên HĐQT có họp tối thiểu sáu lần trong
năm?

E.3.3

Mỗi thành viên HĐQT có tham dự tối thiểu 75% số
cuộc họp HĐQT trong năm?

E.3.4

Công ty có yêu cầu về số đại biểu tham dự tối thiểu
phải đạt 2/3 số thành viên HĐQT đối với các cuộc
họp cần ra quyết định của HĐQT?

E.3.5

Thành viên HĐQT không điều hành của công ty có
họp riêng tối thiểu một lần trong năm mà không có
mặt các thành viên điều hành?

E.3.6

Văn bản cho các cuộc họp HĐQT có được cung
cấp cho HĐQT tối thiểu năm ngày làm việc trước khi
diễn ra cuộc họp HĐQT?

E.3.7

Thư ký công ty có đóng vai trò quan trọng trong việc
hỗ trợ HĐQT thực hiện trách nhiệm của mình?

E.3.8

Thư ký công ty có được đào tạo về pháp lý, kế toán
hay thực hành công tác thư ký công ty và được cập
nhật các vấn đề mới có liên quan các nội dung trên?

E.3.12

Công ty có công bố chính sách/thực hành về thù lao
(phí, thù lao, các hình thức quyền lợi hiện vật hoặc
các bổng lộc khác) (nghĩa là việc sử dụng các chính
sách khích lệ và các chỉ tiêu hiệu quả ngắn và dài
hạn) đối với thành viên HĐQT điều hành và TGĐ?

E.3.13

Cơ cấu thù lao cho thành viên HĐQT không điều
hành có được công bố công khai?

E.3.14

Cổ đông hay HĐQT có thông qua thù lao của thành
viên HĐQT điều hành và/hoặc lãnh đạo cấp cao?

E.3.16

Công ty có bộ phận kiểm toán nội bộ riêng biệt?

E.3.17

Trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ có được công bố,
hoặc nếu được thuê ngoài, tên của công ty thuê
ngoài có được công bố công khai?
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Việc thực
Công ty có Chính sách Việc thực
hiện được
chính sách được thực hiện được
công bố
Tình hình
này
hiện
công bố
bằng tiếng
tuân thủ
(Đánh dấu ✓ (Đánh dấu ✓ (Đánh dấu ✓
Anh
hiện hành
nếu Có)
nếu Có)
nếu Có)
(Đánh dấu ✓
nếu Có)
E.3.19

Công ty có công bố quy trình kiểm soát nội bộ/hệ
thống quản lý rủi ro và định kỳ xem xét tính hiệu quả
của hệ thống mà công ty đang thực hiện?

E.3.20

Báo cáo thường niên/Báo cáo quản trị công ty có
công bố rằng thành viên HĐQT đã rà soát các chốt
kiểm soát trọng yếu của công ty (bao gồm các chốt
kiểm soát về hoạt động, tài chính và tuân thủ) và các
hệ thống quản lý rủi ro?

E.3.21

Công ty có công bố cách thức quản lý các rủi ro
quan trọng (như tài chính, vận hành bao gồm công
nghệ thông tin, môi trường, xã hội và kinh tế)?

E.3.22

Báo cáo thường niên/Báo cáo quản trị công ty có
trình bày tuyên bố của thành viên HĐQT hay Tiểu
ban Kiểm toán về sự đầy đủ của các chốt kiểm soát
nội bộ/hệ thống quản lý rủi ro của công ty?

E.4.4

Vai trò và trách nhiệm của chủ tịch có được công bố
công khai?

E.4.6

Công ty có tối thiểu một thành viên HĐQT không
điều hành có kinh nghiệm làm việc trước đó trong
lĩnh vực chính mà công ty đang hoạt động?

E.5.1

Công ty có chương trình định hướng cho thành viên
HĐQT mới?

E.5.2

Công ty có chính sách khuyến khích thành viên
HĐQT tham gia các chương trình đào tạo liên tục
hay đào tạo chuyên môn?

Các câu hỏi Thưởng
Công ty có ra thông báo về ĐHĐCĐ (có chương
(B)B.1.1 trình chi tiết và thông báo giải thích), như thông báo
cho Sở Giao dịch, tối thiểu 28 ngày trước ngày họp?
Báo cáo tài chính hàng năm được kiểm toán có
(B)D.1.1 được công bố công khai trong vòng 60 ngày kể từ
khi kết thúc năm tài chính?

Các câu hỏi Phạt
Công ty không hoặc sơ suất không đối xử công
(P)A.1.1 bằng đối với việc mua lại cổ phần đối với tất cả các
cổ đông?
Có bằng chứng gì về rào cản đối với việc cổ đông
(P)A.2.1 không được trao đổi thông tin hoặc tham khảo ý kiến
các cổ đông khác?
Công ty có đưa nội dung bổ sung và không được
(P)A.3.1 thông báo trước trong chương trình nghị sự vào
thông báo ĐHĐCĐ/ĐHĐCĐ bất thường?

Được biên soạn từ Thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN 2019.
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Việc thực
Công ty có Chính sách Việc thực
hiện được
chính sách được thực hiện được
công bố
Tình hình
này
hiện
công bố
bằng tiếng
tuân thủ
(Đánh dấu ✓ (Đánh dấu ✓ (Đánh dấu ✓
Anh
hiện hành
nếu Có)
nếu Có)
nếu Có)
(Đánh dấu ✓
nếu Có)

(P)A.3.2

Chủ tịch HĐQT, chủ tịch tiêu ban kiểm toán và tổng
giám đốc/giám đốc có tham dự ĐHĐCĐ mới nhất?

(P)A.4.1 Thỏa thuận cổ đông?

(P)A.4.2 Giới hạn biểu quyết?

(P)A.4.3 Cổ phiếu nhiều quyền biểu quyết?

Công ty có bị kết luận vi phạm nào về giao dịch nội
(P)B.1.1 gián liên quan đến thành viên HĐQT, ban điều hành
và nhân viên công ty trong ba năm qua?

Có trường hợp nào không tuân thủ luật pháp, quy
(P)B.2.1 tắc và quy định liên quan đến giao dịch bên liên quan
đáng kể hoặc trọng yếu trong ba năm trước không?

(P)B.2.2

Có bất kỳ giao dịch bên liên quan nào có thể được
phân loại là hỗ trợ tài chính (nghĩa là không được
thực hiện hợp lý trên cơ sở thị trường) cho các đơn
vị không phải là công ty con?

Có vi phạm luật pháp nào về các vấn đề lao
(P)C.1.1 động/việc làm/người tiêu dùng/phá sản/thương
mại/cạnh tranh hay môi trường?
Công ty có phải chịu bất kỳ hình phạt nào của cơ
quan quản lý vì đã không công bố thông tin trong
(P)C.2.1
khoảng thời gian được yêu cầu đối với các sự kiện
trọng yếu?

(P)D.1.1

Công ty có nhận được "ý kiến loại trừ" trong báo cáo
kiểm toán độc lập?

(P)D.1.2

Công ty có nhận được "ý kiến bất lợi" trong báo cáo
kiểm toán độc lập?

(P)D.1.3

Công ty có nhận được "từ chối đưa ra ý kiến" trong
báo cáo kiểm toán độc lập?

Công ty có sửa đổi Báo cáo Tài chính trong năm
(P)D.1.4 vừa qua vì những lý do khác với lý do thay đổi trong
chính sách kế toán?
Có bằng chứng gì là công ty đã không tuân thủ quy
(P)E.1.1 tắc và quy định nào về niêm yết trong năm qua ngoài
các quy định về công bố thông tin?
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Việc thực
Công ty có Chính sách Việc thực
hiện được
chính sách được thực hiện được
công bố
Tình hình
này
hiện
công bố
bằng tiếng
tuân thủ
(Đánh dấu ✓ (Đánh dấu ✓ (Đánh dấu ✓
Anh
hiện hành
nếu Có)
nếu Có)
nếu Có)
(Đánh dấu ✓
nếu Có)
Có trường hợp nào mà thành viên HĐQT không
(P)E.1.2 điều hành đã từ nhiệm và nêu ra bất kỳ lo ngại nào
liên quan đến quản trị?
(P)E.2.2

Công ty đã không xác định rõ ai là thành viên HĐQT
độc lập?

Công ty có bất kỳ thành viên HĐQT độc lập nào giữ
(P)E.2.3 vài trò quản trị ở tổng cộng hơn 5 HĐQT của các
công ty đại chúng?
(Trong hai năm trước) Có thành viên HĐQT hay
lãnh đạo điều hành cấp cao nào từng là nhân viên
(P)E.3.1
hoặc thành viên hợp danh của công ty kiểm toán độc
lập hiện tại?
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